
Depois do sucesso da primeira edição, a Es-
cola Internacional de Alphaville promove-
rá, pelo segundo ano consecutivo, o Uni-
versity Tour, um programa que consiste em 
visitas às 10 das melhores universidades dos 
Estados Unidos, como Harvard, Yale e MIT.
A experiência permite aos alunos – e aos pais de 
alunos que se interessarem em ir também - visitar 
as instalações das universidades, conversar com 
estudantes brasileiros que lá estudam, e descobrir 
quais são os trâmites (documentos solicitados, 

        High School Newsletter   Edição nº 1 - maio de 2012

notas mínimas exigidas, atividades de volunta-
riado realizadas) necessários para estudar em 
uma dessas prestigiosas instituições de ensino.
 “É uma viagem importante em diversos senti-
dos, em especial, para nossos alunos aprende-
rem alguns procedimentos que podem lhes aju-
dar caso queiram estudar nessas universidades. 
A viagem reforça que a Escola Internacional 
está no caminho certo e que sua proposta pe-
dagógica está alinhada a das universidades es-
trangeiras”, avalia a Coordenadora de Relações 
Internacionais e Institucionais, Marilda Bardal.
Segundo os alunos que participaram da primei-
ra edição do University Tour, a viagem lhes abriu 
novas perspectivas. “Estudar fora era algo que 
nunca havia cogitado. Pretendo me preparar 
para buscar uma vaga em alguma dessas univer-

sidades, pela valiosa experiência que me propicia-
ria”, comentou a aluna do High 3, Daniela Villagra.
De acordo com a ex-aluna Maria Flávia, 
formanda do High 3 que participou do pro-
grama no ano passado, “conhecer as melhores 
universidades do mundo, suas particularida-
des e estrutura, é sempre importante”. “Todos 
os brasileiros com quem conversamos adoram 
estudar lá, têm orgulho, e dizem que se for-
mar em uma dessas universidades praticamen-
te garante a inserção no mercado de trabalho.”
A próxima edição do University Tour terá vez em 
setembro. 

University Tour

Próxima edição do programa de visitas às 
10 melhores universidades norte-america-
nas acontece em setembro
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Na cerimônia de entrega do Certificado de Cam-
bridge, três alunos do High School receberam o 
KET, dois obtiveram o PET,  nove conquista-
ram o FCE, nível B2 no CEFR (Common Euro-
pean Framework of Reference), e cinco alunos 
o CAE, que corresponde ao nível C1 no CEFR. 
Já na cerimônia de entrega do Certificado 
DELE, 12 alunos do High foram agraciados.
Parabéns a todos os alunos certificados!

Os alunos do High School receberam o Certifi-
cado de Cambridge e o Certificado DELE, obtidos 
após prestarem o Exame de Cambridge (www.
cambridgeesol.org.br), e o Exame DELE (www.
diplomas.cervantes.es/), dois dos métodos mais 
respeitados para se referenciar o conhecimen-
to em inglês e espanhol em todo o mundo. 
Um bom desempenho nesses exames garante 
diversos benefícios, sendo um diferencial no 
momento de se conseguir um emprego. Per-
cepção essa que é compartilhada pelos alu-
nos da Escola Internacional, haja vista o alto 
número de inscritos e aprovados desde 2010.

Nascida na cidade de Gijon, localizada na região 
das Astúrias, Espanha, Maria Del Carmen Pantin 
ingressou na Escola Internacional de Aphaville em 
2012 e já se mostra totalmente adaptada, depois de 
viver e estudar “por quase 10 anos” no México, país 
onde seu pai, um diretor de uma empresa de tele-
comunicações, mudou-se por conta do trabalho.
“Desde o primeiro dia, todos os amigos foram mui-
to legais comigo. É uma turma bastante receptiva”, 
comenta, para depois comparar o conteúdo apren-
dido nas escolas mexicanas em que estudou, com 
o que assimila na Escola Internacional de Alpha-
ville. “O nível aqui é mais alto do que nas escolas 
de lá. Os professores ensinam bem, com profundi-
dade, e também se interessam quando os alunos os 
procuram, buscando eliminar qualquer dúvida.”
Sobre as disciplinas pedagógicas que passou a 
ter contato na escola, Maria Del Carmen elo-
gia as aulas de teatro, “muito boas, pois per-
mitem que você tanto brinque quanto enve-
rede pelo drama”, e as de Empreendedorismo 
e Projeto de Vida, “nas quais o professor dá 
dicas importantes, o que nos leva a aprender 
antes conhecimentos que usaremos depois”. 
Maria Del Carmen permanecerá no Brasil 
por mais três anos, o que permitirá que con-
clua o High School na Escola Internacional. 
“Meu principal objetivo é ganhar fluência no 
português, para tê-lo como meu terceiro idio-
ma, além do espanhol e do inglês”, conclui.

Certificados Internacionais

Alunos recebem Certificados de Cam-
bridge e DELE, reconhecidos mun-
dialmente e que comprovam o nível 
de conhecimento em inglês e espanhol

Escola sem Fronteiras

Natural da Espanha, a aluna Ma-
ria Del Carmen Pantin fala sobre o 
High School da Escola Internacional
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Visitas às Universidades  - No dia 09 de maio, 
a Escola Internacional de Alphaville proporcio-
nou aos alunos de High School uma visita à Fa-
culdade de Engenharia Industrial (FEI), para que 
conhecessem a infraestrutura e cotidiano de uma 
das melhores instituições do país em sua área. 
Essa foi a primeira visita do ano depois de exce-
lentes incursões, em 2011, à USP, ESPM e FGV. VIII Fórum FAAP de Discussão Estudan-

til - Os alunos do High School 1, 2 e 3 da Es-
cola Internacional de Alphaville participarão, 
entre 06 a 09 de junho, do VIII Fórum FAAP 
de Discussão Estudantil, evento realizado anu-
almente e que consiste em uma simulação 
dos comitês da ONU. Neste evento, nossos 
alunos, junto a estudantes de diversas esco-
las de todo o Brasil, atuarão como verdadei-
ros diplomatas (também como jornalistas, no 
caso dos integrantes do Comitê de Comuni-
cação), debatendo temas de relevância mun-
dial como desenvolvimento econômico, mu-
danças climáticas, guerras civis e terrorismo.

DNA - Desafio Nacional Acadêmico  - Os 
alunos do Teens 8 e High School representarão, 
nos dias 19 e 20 de maio, a Escola Internacional 
de Alphaville no DNA (Desafio Nacional Acadê-
mico – www.desafionacional.com.br), um desa-
fio de conhecimento fundamentado na filosofia 
pedagógica WebQuest e realizado pela internet, 
que já amealhou mais de 50 mil participantes e 
cuja proposta é proporcionar a ampliação de co-
nhecimentos, o desenvolvimento da criativida-
de, a noção de liderança, o trabalho em equipe, 
a tomada de decisão e o espírito empreendedor.

Kame Hame High - No dia 24 de maio, os alu-
nos do High School 3 demonstrarão suas habili-
dades musicais no Kame Hame High, um evento 
em que os alunos, além de poderem tocar as suas 
músicas preferidas, também aprendem na práti-
ca a organizar e promover um show – e, com isso, 
trabalhar a autonomia e o espírito de equipe.

Pantanal - Entre os dias 29 de maio e 02 
de junho, 23 alunos do High School visita-
rão o Pantanal, no projeto de viagem de es-
tudo do meio. A viagem representará a opor-
tunidade de os alunos conhecerem in loco 
conteúdos que são desenvolvidos em sala de aula.

Acontece

Confira alguns dos eventos, congressos e via-
gens envolvendo os alunos do High School
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Qual a importância de resolver simulados?
O objetivo do simulado é criar as mesmas condi-
ções do vestibular. Ou seja, o simulado transcen-
de a simples verificação do conteúdo, ao exercitar 
no aluno as situações características que encon-
trará no vestibular, desde aspectos mais objetivos, 
como o gerenciamento do tempo que se tem para 
finalizar a prova e a transferência para a folha de 
respostas, até aqueles mais subjetivos, como o con-
trole emocional necessário para se manter calmo 
e efetivo ao colocar em prática aquilo aprendeu 
durante os anos de estudo. Por exemplo, pilotos 
de avião, quando no início da carreira, treinam a 
pilotagem em um simulador. A ideia é a mesma.

Como o estudante deve se comportar ao resolver 
o simulado em casa?
Ao resolver o simulado em casa, o aluno deve 
criar condições psicológicas, físicas e emocio-
nais iguais às que encontrará no dia do exame 
vestibular, como: determinar um tempo igual 
ao que terá à disposição no dia da prova; come-
çar e terminar o simulado sem pausas; não fi-
car com os aparelhos de som ou de TV ligados. 
Em suma, o aluno deve ser honesto consigo mesmo. 

Não adianta resolver em 10 horas um si-
mulado de uma prova a qual teria 5 ho-
ras para finalizá-la, pois seria como se es-
tivesse resolvendo uma lista de exercícios.

Como saber, por exemplo, se acer-
tar 70% das questões é bom ou ruim?
O aluno deve projetar o que precisará no vesti-
bular que for prestar. Por exemplo, caso tenha 
como objetivo passar em Medicina na USP, 
UNESP ou Unicamp, o aluno deve trabalhar com 
um percentual de 90% de acerto. Se for prestar 
carreiras menos concorridas, por exemplo, deve 
trabalhar com um percentual em torno de 50% 
de acertos. Ou seja, o aluno tem que estar ciente 
do seu objetivo e do que precisará para atingi-lo.

O que ele deve avaliar ao obter o resultado? Tanto os 
de simulados que forem resolvidos em casa quan-
to os que forem resolvidos na escola ou cursinhos?
Após os resultados, o aluno deve avaliar onde 
precisa melhorar, e procurar se dedicar mais 
às disciplinas em que deixa a desejar. O aluno 
é bom em Exatas? Então tem que trabalhar a 
área de Humana, pois os acertos nessas discipli-
nas é que determinarão o seu êxito no vestibular.

Professora de História, Marcela Cavallan-
te sugere filmes relacionados aos conteúdos 
desenvolvidos na disciplina no 1º trimestre. 

High 1:
A Guerra do Fogo (Quest for Fire), de Jean-
-Jacques Annaud (1981).  

High 2
Roma, Ascensão e Queda do Império, docu-
mentário em seis capítulos organizado pela 
BBC.

High 3
Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil, de Carla 
Camurati (1995).

De Olho no Vestibular
Confira a entrevista concedida por Glau-
cia Franco, Coordenadora Pedagógica do 
High School, e William Motomitsu, pro-
fessor de Física da Escola Internacional 
de Alphaville, ao jornal Agora SP, em que 
abordam a importância dos simulados 
para um bom desempenho no vestibular

Dicas Culturais
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Os alunos que concluíram o High 3 em 2011 
alcançaram excelentes resultados no Vestibular 
2012, e ingressaram em algumas das melho-
res universidades do Brasil, como USP, UFRJ, 
FEI, Rio Branco, ESPM e Mauá, com alguns 
desempenhos destacados, como um 3º lugar 
geral e 1º em Cinema no vestibular da FAAP.
Aluno da Escola Internacional há cinco anos, 
Ernst Loreto Schrijnemaeker passou em duas 
faculdades: Filosofia na USP e Direito na FAAP 
(aprovado em 16º lugar). O jovem aluno destaca o 
CPV (Curso Preparatório para o Vestibular) ofe-
recido pela Escola Internacional de Alphaville. 
“A vantagem do CPV em relação a um cursinho 
tradicional reside no fato de que você tem maior 
liberdade para fazer perguntas ao professor.”
Por sua vez, Lucas Rebouças de Oliveira, apro-
vado em Relações Internacionais na UFRJ 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) atra-
vés do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), 
graças ao seu ótimo desempenho no ENEM, 
ressalta o ensino adquirido na Escola Inter-
nacional: “Aprendemos a aplicar de fato as 
fórmulas, e não apenas a decorá-las, em um 
método de ensino que amplia as possibilida-
des de compreensão e raciocínio de seus alu-
nos”, diz o jovem, que começou a estudar na 
Escola Internacional de Alphaville em 2005.
Exitoso no concorrido vestibular de Arquite-
tura da USP, Mateus da Cunha Laste salienta a 
interdisciplinaridade como ponto positivo da 
Escola Internacional. “Os professores da esco-
la trabalham com a ideia de unir pontas, e não 
ficam presos somente à sua matéria”, comen-
tam os três jovens. “Os amigos que fizemos e 
o aspecto humanista da escola foram extrema-
mente positivos em nossa formação”, concluem.

A Escola Internacional de Alphaville procura 
envolver seus alunos em experiências enrique-
cedoras no sentido de testar seus conhecimentos 
e habilidades. Uma das iniciativas nesse sentido 
foi a participação dos alunos do High School na 
Olimpíada Internacional Matemática sem Fron-
teiras 2012 - www.matematicasemfronteiras.org. 
 

Nesse desafio, os alunos tiveram de resolver, 
em conjunto, problemas apresentados pela pro-
va, que é aplicada simultaneamente em todo o 
mundo. Para tanto, fizeram uso de habilidades 
tais como criatividade, organização, gestão de 
tempo e trabalho em equipe, fundamental para 
a formação social e profissional dos jovens.
A Olimpíada Internacional Matemática sem 
Fronteiras foi criada em 1990 pela Academia 
de Estrasburgo, França, com o objetivo de es-
timular o interesse dos estudantes do ensi-
no fundamental e médio para a Matemática.
A última edição contou com a participação 
de mais de 244 mil estudantes de todo mundo 
(Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, Egi-
to, Emirados Árabes Unidos, Equador, França, 
Alemanha, Jordânia, Índia, Itália,Letónia, Líba-
no, Madagáscar, Polónia, República Checa, Reino 
Unido, Roménia, Rússia, Eslovénia, Espanha, Su-
écia, Suíça, Tunísia, Turquia, Hungria e os EUA).

High 3 no Vestibular 2012 Olimpíada Internacional 
Matemática sem Fronteiras 

2012

Alunos participam de competi-
ção  de Matemática que envolve mais 
de 250  mil alunos em 4 continentes

Alunos aprovados no vestibular fa-
lam sobre essa importante conquista
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Quais são as principais lembranças que guar-
da do período em que estudou na escola?
As lembranças que tenho dizem respeito a tudo 
que a Escola Internacional tinha de diferente em 
relação a outras escolas pelas quais já tinha pas-
sado. Dentre elas, as principais são o número re-
duzido de alunos por sala e a maior proximida-
de do professor com os alunos - nesse sentido, os 
professores sabiam quais carreiras pretendíamos 
seguir e quais eram nossas maiores afinidades 
nas matérias, o que lhes permitia dar sugestões 
de estudo extraclasse, conforme demonstração 
de interesse do aluno. Outro diferencial é a re-
visão para o vestibular no período da tarde, que 
penso ser um dos principais méritos da escola.

Você está trabalhando com o que atu-
almente? Está satisfeita com os ru-
mos profissionais que sua vida tomou?
Me formei na Escola Internacional no final do 
ano de 2003. Entre os anos de 2005 e 2009 fiz o 
curso de Direito da USP, no Largo São Francisco. 

Durante a faculdade, fiz estágio no Di-
retório Jurídico XI de Agosto, no
Ministério Público em Barueri e também na 
Du Pont do Brasil, sempre com foco jurídico. 
No entanto, fui contratada pela PricewaterhouseCoo-
pers (PwC), onde comecei a trabalhar com consultoria 
tributária. No início de 2010, fui aprovada na OAB.
Pouco mais de um ano após entrar na PwC, já esta-
va trabalhando na Johnson & Johnson, também na 
área tributária. No início de 2011, fui aprovada mais 
uma vez no vestibular da Fuvest e atualmente curso 
o segundo ano de Ciências Contábeis na FEA-USP. 
Decidi, então, aproveitar uma oportunidade de tra-
balho no Banco Itaú como analista na área de con-
troladoria, atuando principalmente com orçamentos 
que envolvem as áreas contábil e tributária, perfil 
que eu buscava com a segunda graduação. Iniciei no 
Itaú em setembro de 2011, onde trabalho até hoje. 
Ao cursar Direito, não imaginava que trabalharia 
com direito tributário, até porque nem era uma ma-
téria que eu gostava muito na faculdade. Não sei se 
é nessa área que gostaria de ficar ao longo de toda a 
minha carreira, mas estou bastante satisfeita com a 
minha situação profissional e espero continuar assim.

Que dicas daria para um aluno do High que 
está a decidir a faculdade que cursará? O que é 
o mais importante no momento de definir uma 
profissão? No que você deve pensar para deci-
dir e fazer um curso que lhe satisfaça no futuro?
Acho que a escolha depende basicamente do que o 
aluno espera para sua vida futura. Eu, por exem-
plo, não tinha ideia de que curso fazer, mas sabia 
que gostaria de atuar em uma área que tivesse 
muitas oportunidades de trabalho fora da carrei-
ra acadêmica. Sabendo disso, descartei os cursos 
que tinham um campo muito restrito de atuação. 
Em razão disso, optei por fazer Direito, que é um 
curso bastante tradicional, mas que mesmo as-
sim me pareceu oferecer um campo de atuação 
amplo e um retorno financeiro em médio prazo. 
Para oa alunos que já têm em mente uma profissão 
que sonham seguir, a dica é pesquisar sobre o lado 
prático da carreira, remuneração, tempo de retorno 
financeiro, dedicação necessária (durante a faculda-
de e após). Acho que o ideal seria aliar a satisfação 
pessoal com o retorno financeiro. Não é possível evi-
tar todos os riscos das escolhas, mas sim assumir esses 
riscos de maneira consciente, para que não haja arre-
pendimentos ou surpresas (desagradáveis) no futuro. 

Palavra dos Ex-Alunos

Formada em Direito pela USP, e cur-
sando Ciências Contábeis na FEA-
-USP, Nayara Matyas é mais uma 
ex-aluna da Escola Internacional de Al-
phaville que vem traçando uma bela tra-
jetória acadêmica, profissional e pessoal. 
Na entrevista a seguir, Nayara fala sobre 
sua vida depois da saída da escola, relem-
bra os momentos de estudo e amizade, e dá 
dicas para os alunos do High School que em 
breve irão enfrentar o desafio do vestibular.
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O Aleph - High 1
A partir da leitura e discussão do conto O Ale-
ph de Jorge Luis Borges, os alunos do High 
1 desenvolveram uma atividade interdisci-
plinar entre Língua Portuguesa e Matemáti-
ca. Em duplas, responderam a um roteiro que 
explorava as relações entre a Teoria dos Con-
juntos e a interpretação do conto. Além dos 
conceitos aprendidos em sala de aula, cada alu-
no teve que utilizar sua própria criatividade.

A Loteria da Babilônia - High 3
Os alunos do High 3 exploraram as relações exis-
tentes entre Língua Portuguesa e Matemática com 
a leitura e discussão do conto A Loteria da Babilô-
nia, de Jorge Luis Borges. O estudo da probabili-
dade e a interpretação do conto levaram os alunos 
à reflexão da própria sociedade em que vivem.

Gravação de Paródia – High 1
Em aulas de Língua Portuguesa, os alunos do High 
1 elaboraram, em grupos, uma paródia sobre o 
cotidiano da Escola Internacional e utilizaram o 
aplicativo do iPad, Microphone + Recording, para 
fazerem a gravação e, posteriormente, a apresen-
tação em sala de aula. Essa produção artística 
possibilitou que o aluno colocasse em prática seus 
conhecimentos acerca do texto poético, além de 
exercitar a criatividade e o trabalho colaborativo. 

Julio Cesar, de Shakespeare - High 2
Os alunos de High 2 apresentarão, em Inglês, 
uma versão da peça Júlio César, de William 
Shakespeare, durante a reunião de pais.

Revista Digital - High 3 
No primeiro trimestre, os alunos de High 3 inicia-
ram o desenvolvimento de um projeto de revista 
digital em forma de um aplicativo para o iPad, 
que deverá ser concluído em outubro de 2012.

Show & Tell - High 1
Nas aulas de Inglês, os alunos de High 1 apre-
sentaram o tradicional Show & Tell, que lhes 
permite desenvolver habilidades como falar em 
público, organizar idéias, selecionar informa-
ções relevantes e controlar o tempo para ob-
ter um bom resultado em suas apresentações.

Mural de poesia – High 2
A poesia foi o primeiro gênero textual estuda-
do nas aulas de Língua Portuguesa pelos alu-
nos do High 2. Além de conhecerem os pro-
cedimentos poéticos utilizados pelos grandes 
autores, como a métrica, o ritmo e a rima, 
os alunos produziram seus próprios poemas 
com as mais diversificadas estratégias textu-
ais. Vale a pena conferir o resultado no Mural 
de Poesias exposto no dia da reunião de pais.

Estatística -High 3
Na interface entre Matemática, Geografia e So-
ciologia, os dados estatísticos são de fundamen-
tal importância para a análise do cruzamento de 
dados. Com essa perspectiva, os professores de 
Matemática e Geografia elaboraram um projeto 
de pesquisa estatística com os alunos do High 3. 
No projeto, os alunos tiveram que elaborar um 
questionário de levantamento de dados sobre o 
tema do cinema na vida cotidiana. De posse dos 
dados, houve a tabulação, o cruzamento de dados 
e a elaboração de gráficos que serviram de susten-
tação para as análises e posteriores conclusões de 
suas teses sobre o gosto e a audiência do cinema.

Projetos High School
A seguir, alguns dos projetos desenvolvidos 
pelos professores junto aos alunos do High
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Atenta à fundamental experiência pedagógi-
ca e de vida legadas pelas experiências de in-
tercâmbio, a Escola Internacional de Alphavi-
le desenvolve programas personalizados para 
seus alunos, visando proporcionar as con-
dições mais favoráveis para que o intercâm-
bio seja aproveitado em seu limite máximo.

Depois de promover viagens internacionais 
para EUA, Canadá, Espanha e Nova Zelândia, 
a Escola Internacional acaba de definir mais 
uma opção para os alunos do High: em ja-
neiro de 2013, haverá um intercâmbio para a 
Austrália, país que, além das belas praias e do 
povo hospitaleiro, conta com um dos sistemas 
de ensino mais avançados em todo o mundo. 

Ao longo do primeiro trimestre de 2012, os alunos 
de High School puderam vivenciar diversas experi-
ências que proporcionarão grandes benefícios, em 
longo prazo, em suas vidas pessoais e profissionais. 
Foram três as palestras a que os alunos assistiram. 
A primeira foi ministrada por Saul Bekin, que 
presta consultoria para empresas e foi um dos pio-
neiros do conceito de endomarketing. A segunda 
palestra trouxe os ensinamentos da economista 
Cristiane Alkmin Junqueira, diretora do departa-
mento econômico do Grupo Libra e professora dos 
cursos de mestrado e MBA da FGV e do Global 
MBA de Manchester/FGV. Por fim, o jovem em-
preendedor Felipe Boddini Von Zuben falou sobre 
sua atuação como sócio fundador da SOMARE 
Advisoy, e da experiência adquirida em serviços 
prestados à AMCHAM Brasil e Integra Global.

A próxima palestra programada para o primeiro 
semestre acontece dia 25 de maio,  quando os alu-
nos conhecerão a trajetória profissional da Capi-
tão Marília Villas Bôas, que é formada em Rela-
ções Públicas e trabalha na seção de Comunicação 
Social do Comando Militar do Sudeste (CMSE).

Viagens Internacionais

Intercâmbios promovidos  pela  Esco-
la Internacional oferecem importante vi-
vência pedagógica e pessoal aos alunos 

Palestras

Profissionais de sucesso falam sobre suas 
trajetórias para os alunos do High School
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Os alunos de High School 1, que ingressaram no curso 
de Empreendedorismo este ano, começaram a refle-
tir sobre assuntos profissionais e corporativos a partir 
da compreensão das estruturas e estratégias empresa-
rias, o que lhes possibilita um melhor entendimento 
sobre empresas e ambientes de trabalho competitivos.
Por sua vez, os alunos de High School 2 discutem os 
desafios de se elaborar um projeto de carreira, a fim 
de se prepararem para superar os desafios de curto 
prazo, como a escolha de uma faculdade e as barreiras 
a longo prazo no desenvolvimento de suas carreiras.

“O Interclasses é um evento escolar em que dife-
rentes classes disputam suas ‘forças’ através da 
prática esportiva. Porém, além de uma compe-
tição na qual os alunos demonstram suas capa-
cidades esportivas, o Interclasses é um exercício 
prático de organização (individual e coletiva), con-
fraternização e, principalmente, respeito ao próximo.
Como aluno, prezo muito esse evento, pois quan-
do estou jogando com meus amigos, sinto que, além 
de disputar um troféu ou uma medalha, estou me 
divertindo junto aos outros alunos e professores. 
Sinto também que o Interclasses nos ensina a traba-
lhar diante de situações difíceis, ou até mesmo der-
rotas, pois, mesmo que sua classe não tenha grandes 
craques de futebol ou uma torcida organizada, todos 
lutam até o fim em busca de seu objetivo: a vitória.
Portanto, creio que o Interclasses é um dos vá-
rios tipos de confraternizações promovi-
das pela Escola Internacional, em que a maio-
ria dos alunos, mesmo que inconscientemente, 
adquirem valores que construirão seu caráter no futuro.”

Interclasses
Aluno do High 2, Lucas Souza fala so-
bre o Interclasses, torneio esporti-
vo entre as turmas do Ensino Médio

Empreendedorismo 
e Projeto de Vida

Em disciplina pioneira, alunos  aprendem a 
pensar e planejar o próprio  futuro profisssio-
nal, conhecem especificidades de diferentes 
profissões e desenvolvem planos de negócio
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